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1. RESUMO: Introdução: A prática regular de atividade física é um incentivo à saúde 

que pode contribuir para melhorar aspectos físicos, funcionais, bem como aspectos 

psíquicos e sociais.  Visto a importância da atividade física em todas as faixas etárias, 

mas especialmente na velhice, este trabalho teve como objetivo comparar o 

desempenho físico dos membros inferiores (MMII) e a mobilidade funcional entre 

idosos praticantes e não praticantes de atividade física. Métodos: Foram avaliados 

123 idosos assistidos por Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de 

Santos/SP, que foram divididos em dois grupos: praticantes de atividade física (Grupo 

Estudo – GE; n=75) e não praticantes de atividade física (Grupo Controle – GC; n=48). 

Foram analisados os resultados do Short Physical Performance Battery (SPPB) total 

e os subtestes: SPPBe (equilíbrio), SPPBm marcha (velocidade de marcha) e SPPBf 

(força de MMII) para avaliar o desempenho físico de MMII; e o Timed Up and Go (TUG) 

para avaliar a mobilidade funcional. Resultados: Foi possível observar que não houve 

diferença significativa entre os grupos no desempenho do TUG, apesar do pior 

desempenho do GC (11,06±4,01 segundos) em relação ao GE (9,96±2,13 segundos), 

mas houve diferença significativa (p=0,004) entre os grupos na pontuação total do 

SPBB (GC: 8,73±1,88 e GE: 9,67±1,97 pontos). Quando avaliamos os subtestes do 

SPPB, o SPPBe apresenta diferença (p=0,018) entre os grupos GE (3,77±0,54) e GC 

(3,48±0,77) e o o SPPBf apresenta diferença (p=0,017) entre os grupos (GE: 

2,25±1,10 e GC:1,76±0,99 pontos). Ao analisar os testes de equilíbrio avaliados no 

SPPB, a posição tandem apresentou diferença significativa (p=0,020) entre os grupos 

(GC: 8,43±2,99 e GE: 9,46±2,05 segundos), não sendo observada diferença nas 

posições pés juntos e semi tandem.  Conclusão: Os idosos praticantes de atividade 

física têm uma melhor mobilidade funcional e um melhor desempenho físico de MMII 

do que os idosos não praticantes, entretanto, apenas o desempenho físico, 

especialmente em relação a força de membros inferiores e equilíbrio tandem 

apresentou diferença entre os grupos avaliados. 

Palavras-chave: idosos; mobilidade funcional; desempenho físico de membros 

inferiores; atividade física. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento se caracteriza como um processo dinâmico e progressivo, 

no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas. Sendo 
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estas relacionadas a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, favorecendo o surgimento de processos patológicos, bem como a uma 

maior vulnerabilidade dos idosos¹. Dentre as diversas alterações presentes no 

processo de envelhecimento, o sistema musculoesquelético é um dos que mais sofre 

mudanças², com destaque para a sarcopenia3. 

A sarcopenia é como um processo progressivo, lento e aparentemente 

inevitável da perda de massa e força muscular, sendo considerada uma das 

mudanças fisiológicas mais importantes que ocorre com o avançar da idade. A 

redução de massa muscular parece ser a responsável pela redução da força e 

potência muscular o que, consequentemente, faz com que diminua ou se perca a 

mobilidade funcional em idosos³. Essa relação entre sarcopenia e mobilidade é 

importante, pois as limitações nesta dimensão se relacionam com o controle postural 

por meio da reação a estímulos internos ou externos, à capacidade de orientação, no 

qual é preciso ter o controle dos músculos do corpo que realizarão os movimentos4. 

Além disso, a sarcopenia adjunta aos distúrbios de equilíbrio interferem na realização 

de atividades típicas e desejadas pelo indivíduo5, como associada a tarefas simples 

como andar, levantar de uma cadeira, de um assento do banheiro, bem como para 

realizar atividades mais complexas, tais como se locomover para fazer compras, 

limpar a casa etc6. Portanto, a diminuição da capacidade funcional em decorrência de 

uma mobilidade prejudicada, causa dependência e/ou incapacidade na realização de 

atividades de vida diária7, e consequentemente prejuízo para a qualidade de vida dos 

idosos. 

Nesse sentido, a atividade física tem sido uma forte aliada para a saúde e 

melhor qualidade de vida nessa população8, diminuindo o nível de fragilidade, nos 

aspectos físicos da mesma9, e contribuindo para uma manutenção e/ou recuperação 

da autonomia e independência. Contrapondo os benefícios da atividade física, sabe-

se que o sedentarismo é um fator de risco para diferentes enfermidades, 

especialmente as que levam a alterações da mobilidade, equilíbrio e controle 

postural10. Portanto, a prática de atividade física influencia na mobilidade e 

estabilidade postural do indivíduo, melhorando assim sua capacidade funcional4. 

 Frente aos desafios do envelhecimento populacional, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) propôs o termo “envelhecimento ativo: uma política de saúde” a fim 

de estimular ações que promovam uma velhice bem sucedida; sendo esta definida 
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como “o processo de otimização das oportunidades para a saúde, a participação e a 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem”8.  

Portanto, a prática regular de atividade física é um incentivo à saúde, 

necessário não apenas para prevenção de lesões e para minimizar o prejuízo da força 

de membros inferiores (MMII), distúrbios de equilíbrio e redução da velocidade de 

marcha em idosos, e consequentemente o comprometimento da mobilidade funcional, 

bem como é um importante estímulo para prevenção de quedas e manutenção da 

capacidade funcional, com impacto positivo na sensação de participação social e na 

qualidade de vida da população idosa.  

Este estudo justifica-se pela necessidade de se verificar os benefícios da 

atividade física no desempenho físico dos MMII e na mobilidade dos idosos e assim, 

informar e atualizar os estudantes e profissionais que atuam na área da saúde, 

qualidade de vida e lazer sobre a temática proposta. 
 

3. OBJETIVO 

Comparar o desempenho físico de MMII e a mobilidade funcional entre os 

idosos praticantes e não praticantes de atividade física. 

 

4. METODOLOGIA 

Desenho do estudo: Trata-se de uma pesquisa analítica, observacional, do tipo 

corte transversal. 

 

População estudada: Dos 178 idosos avaliados no estudo, 123 idosos participaram 

do estudo e foram divididos em dois grupos (Figura 1): 

 Grupo Controle (GC): idosos não praticantes de atividade física (n=48); 

 Grupo Estudo (GE): idosos praticantes de atividade física (n=75). 
 

Critérios de inclusão: 

 Ter idade igual ou superior a 60 anos; 

 Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE; 

 Praticar atividade física há pelo menos seis meses para o GE e estar sem 

praticar atividade física há pelo menos seis meses para o grupo GC; 
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 Não depender de nenhum instrumento de ajuda para locomoção, como cadeira 

de rodas, andadores e muletas. 

Critérios de exclusão: 

 Idosos incapazes de compreender instruções para a realização do teste; 

 Desistência de participar da pesquisa; 

 Protocolos de pesquisas incompletos; 

 Apresentar alguma doença que interfira no equilíbrio e/ou cognição. 

 

Figura 1 – Fluxograma da população estudada. 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa faz parte de um projeto intitulado “Síndrome da fragilidade: 

identificação e monitoramento de vulnerabilidade em idosos usuários de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) no município de Santos/SP”, que possui aprovação no 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UNISANTA com CAAE 

178 idosos 
avaliados 

Amostra final 
n= 123  

Exclusão: 
n=55 

GC  
n= 48 

GE  
n= 75 - Menos de 6 meses de 

exercício para o GE e sem 
exercício para o GC 
(n=26); 

- Doenças que interfiram 
no equilíbrio (n=17); 

- Uso auxiliar de marcha ou 
cadeira de rodas (n=7); 

- Se recusaram ou não 
conseguiram realizar o 
teste (n=4); 

- Preenchimento incorreto 
do protocolo (n=1). 
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36261214.8.0000.5513 (parecer número: 828.776). Esta pesquisa seguiu todas as 

recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Após o convite para participação do estudo, aceite e assinatura do TCLE, os 

idosos frequentadores de UBS das unidades básicas dos bairros Aparecida, Bom 

Retiro, Gonzaga e Ponta da Praia foram avaliados por alunos do curso de fisioterapia 

e supervisionados por fisioterapeutas, por meio de um protocolo do projeto 

supracitado, que é baseada na Caderneta da Pessoa Idosa11 e no Caderno de 

Atenção Básica do Idoso12, ambos do Ministério da Saúde.  

Para contemplar os objetivos da presente pesquisa foram utilizados os 

seguintes dados: questionário sociodemográfico, avaliação clínica e informações 

sobre a prática de atividade física para caracterização da amostra; resultados do Short 

Physical Performance Battery (SPPB) para verificar a variável desempenho físico dos 

membros inferiores; e o teste Timed Up and Go (TUG) para verificar a variável 

mobilidade funcional.  

 

Instrumentos de pesquisa 

 Para caracterização da amostra foram utilizados os seguintes dados: idade, 

gênero, informações sobre a prática, tipo e tempo de atividade física, índice de massa 

corporal (peso / altura X altura), de acordo com a classificação para pessoas idosas 

(baixo peso: IMC < 22kg/m², eutrofia: IMC entre 22 e 27kg/m² e sobrepeso: IMC > 

27kg/m²)13, comorbidades, medicamentos e resultado do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM)14 e da Escala de depressão geriátrica abreviada (EDG-15)15.  

O teste SPPB avalia o desempenho físico dos membros inferiores, por meio de 

três domínios: avaliação do equilíbrio (SPPBe), velocidade da marcha (SPPBm) e 

força muscular dos MMII (SPPBf). O equilíbrio é analisado em três posições dos pés: 

1) Pés juntos (em paralelo), 2) Semi Tandem (um pé quase a frente do outro) e 3) 

Tandem (um pé totalmente na frente do outro). Na avaliação da marcha, registra-se o 

tempo que o idoso levou para percorrer quatro metros. A força muscular dos MMII é 

analisada por meio do tempo que o participante leva para levantar-se e sentar-se em 

uma cadeira com os membros superiores cruzados sobre o peito, repetindo o teste 

cinco vezes consecutivas. A pontuação final no SPPB (SPPBt) é obtida pela soma dos 

resultados de cada teste, varia de 0 a 12 pontos e representa o desempenho dos 

MMII: 0 a 3 pontos, quando o idoso é incapaz ou apresenta desempenho muito baixo; 
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4 a 6 pontos representam baixo desempenho; 7 a 9 pontos, moderado desempenho; 

e 10 a 12 pontos, bom desempenho16-17. 

O teste TUG avalia de forma cronometrada, diferentes tarefas funcionais como 

o levantar-se de uma cadeira, caminhar por três metros, retornar e sentar-se 

novamente na cadeira, sendo o tempo final inferior a 10 segundos é considerado 

normal para adultos saudáveis; entre 10,01 e 20 segundos é normal para idosos 

frágeis ou com deficiência e o tempo final superior a 20,01 segundos é indicativo de 

risco aumentado de quedas e dependência funcional18. 

 

Análise Estatística 

 Para análise estatística dos dados, foi utilizado o pacote estatístico SPSS® 

versão 16.0 para Windows. Os dados numéricos foram apresentados em média e 

desvio padrão ou mediana com percentil 25 e 75, e os dados categóricos em 

frequência relativa e absoluta. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

avaliar a normalidade dos dados e posteriormente foi realizada a comparação dos 

resultados dos testes por meio do teste T de Student para amostras independentes 

para os dados numéricos que seguiram a curva gaussiana, e o teste Mann-Whitney 

caso para os dados que não apresentaram distribuição normal entre os grupos GE e 

GC. Já para comparação dos dados categóricos foi utilizado o teste de Qui-Quadrado 

e/ou o teste de Exato de Fisher, caso necessário. Além disso, foram realizadas 

análises de covariância (ANCOVA) com objetivo de avaliar o potencial de variáveis de 

confusão em afetar os resultados significativos obtidos no presente estudo. Foi 

considerado para efeito de significância o valor de p<0,05. 

 

6. RESULTADOS 

 Dos 123 idosos avaliados, 61% (n=75) integram o GE e 39% (n=48) o GC. 

Conforme observado na tabela 1, os grupos não apresentaram diferença significativa 

em relação a todas as variáveis avaliadas, sendo a média de idade em torno de 72 

anos, com predomínio do gênero feminino, com um perfil de sobrepeso mais comum 

em ambos os grupos, com pontuação do MEEM com média de 25-26 pontos, para 

uma escolaridade em média de sete anos, o que pode ser compatível com 

comprometimento cognitivo em ambos os grupos. A EDG-15 foi a única variável da 

caracterização da amostra com diferença significativa entre os grupos (p=0,006), com 
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uma maior pontuação no GC. Entretanto, ambos os grupos apresentam valores 

inferiores a cinco pontos, o que é sugestivo de normalidade no teste, ou seja, sem 

indícios de sintomas depressivos.  

Tabela 1 – Caracterização da amostra, de acordo com os grupos de idosos praticantes 
e não praticantes de atividade física (n=123). 

 
GC 

(n=48) 

GE 

(n=75) 
p-valor 

Idade  

 

72,98±7,88 
 

72,49±6,53 0,686a 

Gênero    

Masculino 10 (20,8%) 15 (20,0%) 0,543b 

Feminino 38 (79,2%) 38 (79,2%)  

IMC    

            Baixo peso 05 (10,6%) 05 (7,1%) 0,790c 

            Estrófico 18 (38,3%) 29 (41,4%)  

            Sobrepeso 24 (51,1%) 36 (51,4%)  

Medicamentos 3,80±2,53 3,21±1,96 0,259d 

Doenças 2,56±1,64 2,51±1,66 0,701d 

Escolaridade 7,06±3,85 7,03±4,63 0,797d 

MEEM 25,08±2,89 25,80±2,34 0,161d 

EDG-15 4,13±3,13 2,70±2,38 0,006d 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal; GC: Grupo Controle; GE: Grupo Estudo; EDG-15: Escala de Depressão 
Geriátrica; MEEM: Mini Exame de Estado Mental. 

Nota: a – P-valor referente a comparação dos dados numéricos apresentados em média±desvio padrão do Teste 
T para amostras independentes; b – P-valor referente a comparação dos dados categóricos apresentados em 
frequência absoluta e relativa do teste Exato de Fisher; c – P-valor referente a comparação dos dados categóricos 
apresentados em frequência absoluta e relativa do teste Qui-Quadrado; d- P-valor referente a comparação dos 
dados numéricos apresentados em média±desvio padrão do teste Mann-Whitney para amostras independentes. 

 

 

Com relação as características do grupo GE, é possível verificar que os idosos 

do GE praticam atividade física há 130 (DP=163,59) meses, com frequência semanal 

de 3,5 (DP=2,04) vezes e com uma média de 1,44 (DP=0,62) atividades físicas 

realizadas, sendo a caminhada e ginástica (23,6%, n=29 e 16,3%; n=20 

respectivamente) as atividades mais relatadas, seguidas de dança (13,8%; n=17), 

hidroginástica (8,9%; n=11) e musculação (4,9%). Outras atividades como 

alongamento, tai chi, ioga, canoagem, natação, andar de bicicleta, tiveram uma 

porcentagem de 21,1% (n=26) de prática (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Caracterização sobre a prática de atividade física no GE (n=75). 

 Média±DP Fa (Fr%) 

Quantidade de atividades que realiza 1,44±0,62  

Tipo   

    Caminhada  29 (23,6%) 

Ginástica  20 (16,3%) 

                               Dança  17 (13,8%) 

                               Hidroginástica  11 (8,9%) 

                               Musculação  06 (4,9%) 

                               Outras atividades  26 (21,1%) 

Frequência semanal 3,49±2,04  

Tempo de prática (em meses) 130±163,6  

Legenda: DP – Desvio Padrão; Fa – Frequência Absoluta; Fr – Frequência. %: porcentagem. 

 

 A tabela 3, mostra que não houve diferença significativa entre os grupos no 

desempenho do TUG, apesar do pior desempenho do GC (11,06±4,01 segundos) em 

relação ao GE (9,96±2,13 segundos), mas houve diferença significativa (p=0,004) 

entre os grupos em relação a pontuação total do SPBB (GC:8,73±1,88 e GE:9,67±1,97 

pontos). Quando avaliados os subtestes do SPPB, o SPPBe apresenta diferença 

(p=0,018) entre os grupos GE (3,77±0,54) e GC (3,48±0,77) e o o SPPBf apresenta 

diferença (p=0,017) entre os grupos (GE:2,25±1,10 e GC:1,76±0,99 pontos). 

 

Tabela 3 – Desempenho físico de membros inferiores e mobilidade funcional em 
idosos praticantes e não praticantes de atividade física (n=123). 

 GC (n=48) GE (n=75) p-valor 
TUG  11,06±4,01  9,96±2,13 0,179 

SPPBt 8,73±1,88 9,67±1,97 0,004 

SPPBe 3,48±0,77 3,77±0,54 0,018 

SPPBm 3,46±0,87 3,63±0,79 0,230 

SPPBf 1,76±0,99 2,25±1,10 0,017 
    

Legenda: TUG – Timed Up and Go Test; SPPB - Short Physical Performance Battery – t: total, e: equilíbrio, f: força 
de membros inferiores; GC: Grupo Controle, GE: Grupo Estudo.  
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Nota: P-valor referente a comparação dos dados numéricos apresentados em média±desvio padrão do teste 
Mann-Whitney para amostras independente. 
 
 

Ao analisar os valores brutos dos subtestes do SPPB, observa-se que no 

SPPBe, apenas a posição tandem apresentou diferença significativa (p=0,020) entre 

os grupos (GC: 8,43±2,99 e GE: 9,46±2,05 segundos), assim como na pontuação do 

SPPf, os valores brutos deste subteste que continuou mantendo diferença significativa 

entre os grupos (GC: 18,19±6,31e GE: 15,31±4,53 segundos; p=0,007) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Resultados brutos dos subtestes do SPPB em idosos praticantes e não 
praticantes de atividade física (n=123). 

 GC GE p-valor 

SPPBe 

          Pés juntos 

          Semi tandem 

          Tandem 

 

10±0,0 

10±0,0 

8,43±2,99 

 

10±0,0 

10±0,0 

9,46±2,05 

 

1,00 

1,00 

0,020 

SPPBm 

          1ª tentativa 

          2ª tentativa 

 

5,36±2,30 

4,91±1,62 

 

4,66±1,22 

4,46±1,25 

 

0,112 

0,149 

SPPBf 18,19±6,31 15,31±4,53 0,007 

Legenda – GC: Grupo Controle; GE: Grupo Estudo; SPPB - Short Physical Performance Battery – t: total, e: equilíbrio, 
f: força de membros inferiores. 
Nota: p-valor referente ao teste Mann-Whitney. 

 
 

A pontuação total das variáveis SPPB equilíbrio (p=0,042) e força de MMII 

(p=0,048), bem como a discriminação do tempo de posição tandem (p=0,036) e de 

força de MMII (p=0,027) mantiveram diferença significativa após ajuste para variável 

EDG-15 (sintomas depressivos). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir, que os idosos praticantes de atividade física têm uma melhor 

mobilidade funcional e um melhor desempenho físico de MMII, do que os idosos não 

praticantes, entretanto, apenas o desempenho físico, especialmente em relação a 

força de membros inferiores e equilíbrio tandem apresentou diferença entre os grupos 

avaliados.  
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